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Retificação do Edital PRPG 002/2021, SELEÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA O PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 

 

Onde se lê: 

“1.2. O candidato aprovado e classificado neste processo de seleção será matriculado no primeiro semestre 
do ano de 2021, de acordo com o calendário escolar da Pró Reitoria de Pós-Graduação da UFLA para o 
Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV), com início das atividades no dia 01 do mês de março 
de 2021” (...) 

 

Leia-se: 

““1.2. O candidato aprovado e classificado neste processo de seleção será matriculado no primeiro semestre 
do ano de 2021, de acordo com o calendário escolar da Pró Reitoria de Pós-Graduação da UFLA para o 
Programa de Residência em Medicina Veterinária (PRMV), com início das atividades no dia 03 do mês de 
março de 2021” (...) 

____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“3.8. O candidato poderá interpor recurso referente à homologação das inscrições no prazo máximo de 48 
horas após a publicação das mesmas. Esta deverá ser enviada para o endereço eletrônico da secretaria da 
COREMU (sec.coremu@ufla.br), com cópia para o Coordenador da COREMU (endereço eletrônico 
chhirsch@ufla.br)”. 

 

Leia-se: 

“3.8. O candidato poderá interpor recurso referente à homologação das inscrições no prazo máximo de 48 
horas após a publicação das mesmas no site da PRPG/UFLA. Esta deverá ser enviada para o endereço 
eletrônico da secretaria da COREMU (sec.coremu@ufla.br), com cópia para o Coordenador da COREMU 
(endereço eletrônico chhirsch@ufla.br), e para o respectivo coordenador do programa ao qual o candidato 
concorre a vaga, nos e-mails relacionados a seguir: 

PROGRAMA CONTATO 

Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Animais de Companhia Prof. Leonardo Augusto Lopes Muzzi 
lalmuzzi@ufla.br 

Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Grandes Animais Prof. Rodrigo Norberto Pereira 
rnorberto.pereira@ufla.br 

Clínica Médica de Animais de Companhia Prof. Rodrigo Bernardes Nogueira 
nogueirarb@ufla.br 

Clínica Médica de Grandes Animais Profa. Ticiana Meireles Sousa 
ticiana@ufla.br 

Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária Prof. Antônio Carlos Cunha Lacreta Júnior 
lacreta@ufla.br 

Patologia Animal Prof. Djeison Lutier Raymundo 
djeison.raymundo@ufla.br 

Patologia Clínica Veterinária Prof. Francisco Duque de Mesquita Neto 
fdmn@ufla.br 
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Onde se lê: 

“6.1.3. A prova escrita será acessada de forma remota, à distância, no dia 10/02/2021 no campus Virtual da 
UFLA, ...”. 

 

Leia-se: 

“6.1.3. A prova teórica será acessada de forma remota, à distância, no dia 19/02/2021 no campus Virtual da 
UFLA...”. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“6.1.4. É responsabilidade do candidato providenciar o espaço físico.... Não será permitido o ingresso de 
candidato (a) na sala virtual, para realização da Prova Escrita, após o horário estabelecido, como também não 
haverá segunda chamada para realização da Prova Escrita, seja qual for o motivo alegado, com consequente 
desclassificação do candidato. ” 

 

Leia-se: 

“6.1.4. É responsabilidade do candidato providenciar o espaço físico.... Não será permitido o ingresso de 
candidato (a) na sala virtual, para realização da Prova Teórica, após o horário de 8h15min (horário de Brasília), 
como também não haverá segunda chamada para realização da Prova Teórica, seja qual for o motivo alegado, 
com consequente desclassificação do candidato. ” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“6.1.6. Os resultados da prova escrita serão publicados até o dia 12/02/2021, no site http://www.prpg.ufla.br. 
” 

 

Leia-se: 

“6.1.6. Os resultados da prova escrita serão publicados até o dia 22/02/2021, no site http://www.prpg.ufla.br. 
” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“6.2.2. A prova teórico-prática será acessada de forma remota, à distância, no dia 18/02/2021 no 

Campus Virtual da UFLA,...” 

Leia-se: 

“6.2.2. A prova teórico-prática será acessada de forma remota, à distância, no dia 25/02/2021 no 

Campus Virtual da UFLA,...” 

_____________________________________________________________________________ 
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Onde se lê: 

“6.2.3. É responsabilidade do candidato providenciar o espaço físico.... Não será permitido o ingresso de 
candidato (a) na sala virtual, para realização da prova teórico-prática, após o horário estabelecido, como 
também não haverá segunda chamada para realização delas, seja qual for o motivo alegado, com consequente 
desclassificação do candidato. ” 

 

Leia-se: 

“6.2.3. É responsabilidade do candidato providenciar o espaço físico.... Não será permitido o ingresso de 
candidato (a) na sala virtual, para realização da prova teórico-prática, após o horário de 8h15min (horário de 
Brasília), como também não haverá segunda chamada para realização da prova teórico-prática, seja qual for 
o motivo alegado, com consequente desclassificação do candidato. ” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“6.2.6. O resultado da segunda etapa será divulgado dia 22/02/2021 no site http://www.prpg.ufla.br ” 

 

Leia-se: 

“6.2.6. O resultado da segunda etapa será divulgado dia 26/02/2021, após às 14h no site 
http://www.prpg.ufla.br ” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“6.2.7. Os candidatos terão prazo de 48h para apresentar recursos contra a prova teórica prática após a 
publicação do resultado da mesma. ” 

 

Leia-se: 

“6.2.7. Os candidatos terão 48h de prazo, nos dias 01 e 02/03/2021, para apresentar recursos contra a prova 
teórica prática após a publicação do resultado da mesma. ” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“7.3. Os pedidos de recursos devem ser feitos pessoalmente ou por procuração, redigidos consistentemente 
e documentados com a literatura disponibilizada neste edital. ” 

 

Leia-se: 

“7.3. Os pedidos de recursos devem ser feitos pessoalmente, por e-mail, redigidos consistentemente e 
documentados com a literatura disponibilizada neste edital, e endereçados para o endereço eletrônico da 
secretaria da COREMU (sec.coremu@ufla.br), com cópia para o Coordenador da COREMU (endereço 
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eletrônico chhirsch@ufla.br), e para o respectivo coordenador do programa ao qual o candidato concorre a 
vaga, nos e-mails relacionados a seguir: 

 

PROGRAMA CONTATO 

Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Animais de Companhia Prof. Leonardo Augusto Lopes Muzzi 
lalmuzzi@ufla.br 

Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Grandes Animais Prof. Rodrigo Norberto Pereira 
rnorberto.pereira@ufla.br 

Clínica Médica de Animais de Companhia Prof. Rodrigo Bernardes Nogueira 
nogueirarb@ufla.br 

Clínica Médica de Grandes Animais Profa. Ticiana Meireles Sousa 
ticiana@ufla.br 

Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária Prof. Antônio Carlos Cunha Lacreta Júnior 
lacreta@ufla.br 

Patologia Animal Prof. Djeison Lutier Raymundo 
djeison.raymundo@ufla.br 

Patologia Clínica Veterinária Prof. Francisco Duque de Mesquita Neto 
fdmn@ufla.br 

” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Onde se lê: 

“7.4. O recurso deverá ser entregue na Secretaria da COREMU/UFLA pelo próprio candidato ou por procurador 
constituído, e será dirigido ao Coordenador da Área Específica. ” 

 

Leia-se: 

“7.4. O recurso deverá ser enviado exclusivamente por e-mail, conforme estabelece o item 7.3, pelo próprio 
candidato, endereçado à secretaria da COREMU, com cópia ao Coordenador da COREMU e ao e para o 
respectivo coordenador do programa ao qual o candidato concorre a vaga. ” 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lavras, 11 de fevereiro de 2021. 

 

Prof. Christian Hirsch 
Coordenador da COREMU/UFLA 

Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária 
Departamento de Medicina Veterinária 
Universidade Federal de Lavras - UFLA 


